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Apesar do acesso facilitado e quase imediato à
informação em todos os momentos, nem todas
as afirmações feitas sobre a alimentação são
baseadas em factos científicos, pelo que alguns
mitos alimentares ainda persistem.
Deve-se sempre procurar informação em fontes
credibilizadas e especialistas na temática, neste
caso nutricionistas, para fazer as melhores
escolhas alimentares no dia-a-dia e ensinar da
melhor forma os alunos de hoje, para uma geração
mais saudável amanhã.
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O pão engorda
O que nos faz engordar é consumirmos mais
energia (calorias) do que as que gastamos.
O pão é rico em hidratos de carbono, pelo que
quando consumido em exagero pode levar a
um consumo de calorias superiores às gastas
diariamente. Mas quando consumido com
moderação, principalmente o pão integral/mistura,
dada a sua riqueza em fibra, pode até ser um
aliado na perda de peso, uma vez que ajuda na
regulação da ingestão alimentar ao longo do dia.
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O pão torrado engorda menos
do que o pão “normal”
A diferença do pão torrado para o normal reside
no seu conteúdo em água, sendo que nas
torradas praticamente não existe água. Assim, é
indiferente, a nível de calorias, consumir um ou
outro.

Mitos Alimentares

A fruta ingerida à sobremesa
engorda mais
A ordem pela qual é consumida a fruta é
indiferente a nível de calorias. Estas serão as
mesmas independentemente de a fruta ser
consumida no início ou no fim das refeições.
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Beber água durante refeições
engorda
A água nunca engorda, porque não fornece
energia, não tendo nenhum nutriente energético
na sua constituição. É essencial ao organismo
e indispensável em qualquer dieta, por isso
devemos beber muita água ao longo do dia!
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Os peixes gordos
devem ser evitados
Os peixes gordos (exemplo – salmão, atum,
sardinha) fornecem mais calorias do que os
peixes magros (exemplo – pescada). Porém, o
peixe gordo não deve ser eliminado da dieta. A
sua importância reside na presença de ácidos
gordos, como o ómega 3. Esta gordura é benéfica
para a saúde e ajuda a reduzir o risco de doenças
cardiovasculares. Devem ser incluídos na ementa
semanal pelo menos duas porções de peixe gordo.
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O azeite não engorda
Vários estudos demonstram que a dieta
mediterrânica, que inclui o consumo de
azeite, ajuda a prevenir doenças crónicas,
particularmente doenças cardiovasculares. Mas,
ainda que saudável, o azeite é uma gordura e por
isso contém muitas calorias. Cada grama de azeite
fornece nove calorias, por isso devem utilizá-lo
de forma moderada.
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Produtos Light Emagrecem
A designação light está legislada e é aplicada
a um produto quando tem uma redução de pelo
menos 30% em um ou mais nutrientes em relação
a um produto semelhante (por exemplo, redução
de 30% de açúcar em relação ao produto original).
Contudo, isso não significa que o produto tenha
um valor calórico reduzido. Para uma escolha
consciente e informada é muito importante lermos
os rótulos.

Light
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A Toranja emagrece
Como já foi explicado, a perda de peso depende
do gasto de calorias superior às consumidas.
A toranja, por ser rica em água (90% do seu peso
é água), tem um valor energético baixo. Porém
não se trata de um alimento “milagroso”.
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A Laranja com leite faz mal
Quando se adicionam alimentos com muita acidez
ao leite, este pode coalhar. No entanto, nenhum
alimento tem a acidez do estômago, onde o leite
irá naturalmente coalhar, mesmo que não seja
ingerido com uma laranja. Esta, do ponto de vista
nutricional, é rica em vitamina C e o leite é rico
em cálcio. Quando se juntam, a nível digestivo, a
vitamina C favorece a absorção do cálcio. Por isso,
podem ser uma boa combinação.
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Podemos comer toda a fruta
que quisermos
A fruta é saudável em muitos aspetos, pois a sua
composição inclui fibras e minerais importantes.
No entanto, também inclui frutose (açúcar
simples), pelo que não pode ser consumido em
exagero. Aconselha-se a ingestão de 3 a 5 porções
por dia.

Beber água em jejum emagrece
O consumo de pelo menos 1,5 L de água por dia
tem diversos benefícios para a saúde, como,
por exemplo, o bom funcionamento do intestino.
Porém, apenas a ingestão de água não elimina
o peso, mesmo que tomada em jejum. Para
emagrecer, como referido, é necessário gastar
mais calorias do que as consumidas.
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Peixe não puxa carroça
É falso dizer que o peixe não alimenta. No entanto,
o peixe é digerido mais facilmente do que a carne.
O peixe é fonte de proteínas e o tipo de gordura é
mais saudável do que a da carne. O peixe gordo,
como a sardinha, o atum, o salmão e a cavala,
apresenta um elevado conteúdo de ómega 3, que
é um ácido gordo com benefícios para a saúde.
Uma das formas de atrasar a digestão do peixe é
acompanhá-lo de outros alimentos de digestão
mais demorada como vegetais folhosos (couves)
e/ou leguminosas.
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Há alimentos proibidos
Do ponto de vista da nutrição, não há alimentos
proibidos. Qualquer alimento pode fazer parte
de uma alimentação equilibrada. Mesmo os
alimentos ricos em gorduras, em açúcar ou sal,
apontados como pouco saudáveis, não necessitam
de ser banidos da alimentação, mas devem ser
ingeridos menos frequentemente e em menores
quantidades.
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Para emagrecer temos de retirar os
hidratos de carbono da refeição
O importante para emagrecer é a redução das
calorias ingeridas face às gastas diariamente. Os
hidratos de carbono são o principal combustível
para o organismo produzir energia, pelo que
devem estar presentes numa dieta equilibrada.
Para perder peso, o mais importante não é excluir
um grupo de alimentos, mas sim controlar a sua
quantidade de forma a ingerir menos calorias do
que as que gastamos. A distribuição dos alimentos
no prato torna-se fundamental para conseguir
controlar a ingestão calórica ao longo do dia.

Salada ou
legumes cozidos

massa, arroz, batata
ou leguminosas

carne, peixe ou ovos

